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Pedál.
Marec nám nepriniesol iba zmenu ročného obdobia, ale aj zmenu
vlády. Či sa to nejako obzvlášť prejaví v podpore a zlepšení
podmienok pre cyklodopravu neviem. Nás však zaujala iná
skutočnosť a to boj o bratislavské nábrežia z pohľadu cyklistov.
Samozrejme, že toho máme pre vás prichystaného viac.
Do skorého šliapania priatelia!
Príjemné čítanie

Marián Gogola /redakcia
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SLOVENSKÉ A POĽSKÉ KÚPEĽNÉ MESTÁ
SPOJÍ 230 KM DLHÝ CYKLISTICKÝ OKRUH

V LONDÝNE NIE SÚ SPOKOJNÍ
S KVALITOU CYKLOTRÁS

Podľa denníka pravda Do konca tohto roka by
mal slovenské a poľské kúpeľné pohraničné obce
a mestá spojiť 230 km dlhý cyklistický okruh.
Za slovenskú stranu sú partnermi projektu
Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí
Stará Ľubovňa, mesto Bardejov a OOCR
„ŠARIŠ“ – Bardejov. Poľskú stranu zastupuje
Združenie obcí Krynicko-Popradských a
Szczawnica.
Uvádza to posledný report, kde podľa
cykloexpertov chýba niektorým cyklotrasám
viacero bezpečných prvkov, na ktorých by sa
cyklisti cítili bezpečne.

„Projekt prinesie realizáciu spoločných aktivít,
ktorých cieľom je zvýšenie identifikovateľnosti
značky kúpeľov poľsko-slovenského pohraničia.
Zároveň spoločný cezhraničný kúpeľný produkt
zlepší konkurencieschonosť zúčastnených
slovenských i poľských kúpeľov,“ opísal riaditeľ
Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR)
„ŠARIŠ“- Bardejov Radomír Jančošek.

Podľa neho asi 26 mil. libier bolo vyhodených
dokoša

Cyklistický okruh s dĺžkou 230,91 km prepojí
unikátne možnosti v oblasti cestovného ruchu,
liečebno-rehabilitačných služieb, ktoré využívajú
prírodné a krajinné hodnoty, multikultúrne
dedičstvo a duchovnosť a tradície obyvateľov
dotknutého územia.
Cyklotrasa bude prebiehať čiastočne po
existujúcich trasách (vrátane trasy EuroVelo),
čiastočne po trasách určených na vytýčenie a
výstavbu, cez najvzácnejšie prírodné a krajinné
územia (národné parky a rezervácie), okolo
najvýznamnejších pamiatok drevenej architektúry
a prameňov minerálnych vôd.

http://road.cc/content/news/239278-live-blogtfl-failed-make-checks-quietway-routes-saysactive-travel-now-campaign

Oficiálny názov projektu je „Kúpele poľsko–
slovenského pohraničia, identifikovateľný európsky
priestor turistiky podporujúcej rozvoj zdravia –
1. etapa – výstavba cyklookruhu spájajúceho kúpeľné
miesta doliny Popradu.“ Projekt je realizovaný
v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg VA Poľsko-Slovensko 2014–2020.
Obdobie realizácie projektu je 24 mesiacov
(02.01.2017 – 31.12.2018) a celková hodnota
projektu je 5 187 225,80 eur.

https://cestovanie.pravda.sk/cestovnyruch/clanok/463280-slovenske-a-polske-kupelnemesta-spoji-230-km-dlhy-cyklisticky-okruh/
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ČÍNSKE BEZSTANICOVÉ SYSTÉMY VEREJNÝCH BICYKLOV ZAPLAVUJÚ SVET

Nie nedívate sa na pole repky olejnej, ale na
zaparkované bicykle rôznych spoločností
ponúkajúcich bikesharing.
Ide väčšinou o bezdokovacie systémy, teda
bicykle si môžete požičať, kde koľvek v meste,
kde ich nájdete.
Problém je však ten, že potom sú ulice zapratané
viacerými bicyklami, ktoré sú len tak odhodené.
Samozrejme a potom výsledok takéhoto systému
vyznie dosť rozpačito.

Zdroj:
https://www.theatlantic.com/photo/2018/03/bike
-share-oversupply-in-china-huge-piles-ofabandoned-and-brokenbicycles/556268/?utm_source=twitter.com&utm
_medium=wricities&utm_campaign=socialmedi
a
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V PRAHE VYBUDOVALI NOVÉ BEZPEČNÉ
CYKLOPARKOVISKO

KEĎ NASNEŽÍ V HAMBURGU....

Spoločnosť Visionary si dala vybudovať bezpečné
kryté cykloparkovisko so 75 miestami na bicykle.

.
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BOJ O BRATISLAVSKÉ NÁBREŽIE
Text: Marián Gogola, zdroj a foto: cyklokoalicia.sk

Kto sa zúčastnil minulý rok na ostatnom ročníku konferencie Cyklistická doprava v Trnave, určite
mu neušla prednáška, ktorá bola venovaná riešeniu, resp. neriešeniu bratislavského nábrežia pred
komerčným objektom. Už vtedy dosť razantná a ostrá diskusia viedla k tomu, že sa akoby tušilo, že sa niečo
chystá. A naozaj k tomu došlo.
Približme si situáciu.
Dňa 9.marca bolo pretreté dopravné značenie pre cyklistov na bratislavskom nábreží s povolením mesta
Bratislava. Ironické na tom je to, že cyklotrasa predstavuje v územnom pláne dôležitú dopravnú trasu,
označenú ako R11, pričom prepája popri Dunaji dôležité body občianskej vybavenosti. Avšak už aj predtým
sa v tejto oblasti vyskytoval celý rad menších konfliktov, ktoré sa pod zámienkou zvýšenie bezpečnosti
realizovali v neprospech cyklistov.
Samotnú situáciu približuje aj postoj OZ Cyklokoalícia:
„Developer JTRE (J&T) a jeho dcérske spoločnosti sú dlhodobo známe svojim nepriateľským postojom k
cyklotrase pri Dunaji. Cyklotrasa R11 na ľavom brehu Dunaja je zakotvená v územnom pláne z roku 2007.
Už v roku 2011 tu developer ilegálne osadil retardér na cyklotrase, aby ho po výzve Cyklokoalície a
rozhodnutí Krajského dopravného inšpektorátu musel ako ilegálnu prekážku v premávke odstrániť.
Spoločnosť WOAL, s.r.o. (pred zmenou názvu Henbury Development) ešte v roku 2016 na úseku medzi
bývalým PKO a Mostom Lafranconi vymenila povrch a úmyselne neobnovila pôvodné dopravné
cykloznačenie, na čo Cyklokoalícia od júna 2016 niekoľkokrát upozorňovala Magistrát, ktorý však nekonal.
Ešte predtým nevhodným návrhom zástavby a zabratím dvoch tretín ostatku nábrežnej promenády s
terasami natlačil chodcov aj cyklistov do priestoru šírky priemerného sídliskového chodníka (cca 5m).“
Tu len môžeme vyjadriť počudovanie nad tým, ako mohol aj samotný magistrát mesta súhlasiť s takýmto
riešením a opýtať sa, či skutočne urobil všetko preto, aby sa zabránilo vyhroteniu situácie. Avšak čo je
najpodstatnejšie, určite sa n malo hľadať spoločné riešenie aj v spolupráci so širokou verejnosťou.
Premaľovanie dopravného značenia pripomína zo dňa na deň, pripomína dosť nešťastné praktiky. Vo
vyspelých mestách zahraničia sa totiž akákoľvek zmena riadi princípmi zaangažovanostia informovanosti
verejnosti, čo v tomto prípade bol asi zámer, aby sa7tak nestalo.

Na fotografiách vidíme zamaľované
dopravné značenie, pričom je naivné si
myslieť, že takýmto premaľovaním sa daná
situácie vyrieši.
Vedeli by sme si niečo podobné predstaviť
napríklad v prípade motorovej dopravy, asi
nie.

Avšak situácia sa pomaličky mení. Po vlne
protestu sa proti postavili aj poslanci
magistrátu, ktorí väčšinou hlasou
zahlasoval za uznesenie, ktoré žiada
primátora, aby bezodkladne zabezpečil
realizáciu bezpečnej, oddelenej cyklotrasy
na nábreží v celom úseku od Šafárikovho
námestia po Most Lafranconi.

Sami sme zvedaví, ako situácia dopadne.
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ZAPOJTE SA DO 5 ROČNÍKA KAMPANE DO PRÁCE NA BICYKLI!

Aj v tomto roku bude kampaň rozšírená o viaceré
inovácie, ktoré súťažiacim spríjemnia prácu so
systémom a prinesú súťaži nový rozmer.
Najzaujímavejšou z nich je nový spôsob
zaznamenávania jázd v podobe mobilnej aplikácie,
ktorou bude doplnený tradičný spôsob evidovania
najazdených kilometrov v konte súťažiaceho.
Vylepšený spôsob evidencie okrem praktickej
stránky prinesie aj cenné informácie o presných
trasách, ktorými sa obyvatelia registrovaných miest
presúvajú za svojou prácou, a tým dopomôže
k lepšiemu plánovaniu investícií samospráv do
infraštruktúry. „Aj z tohto dôvodu vyzývame
k zapojeniu sa do kampane nielen tých, ktorí by si
chceli vyskúšať dochádzanie do práce na bicykli, ale
aj peších a užívateľov hromadnej dopravy. Pretože aj
dáta o ich cestách do práce pomôžu vytvoriť
komplexný prehľad najvyťaženejších prepravných
trás v registrovaných mestách, vďaka ktorému budú
môcť samosprávy plánovať nielen výstavbu
cyklotrás, ale napríklad aj opravy chodníkov pre
peších alebo posilnenie liniek verejnej dopravy,“
dodala Andrea Štulajterová z Občianskej
cykloiniciatívy Banská Bystrica, ktorá je národným
koordinátorom kampane.

„Odhodlaj sa zmeniť svoj pohľad na
cestu do práce!“ S týmto mottom sa
populárna súťaž Do práce na bicykli
opäť vracia do slovenských miest.
Piaty ročník kampane, ktorej cieľom
je podpora rozvoja udržateľnej
mestskej mobility s dôrazom na
cyklodopravu, vyhlásilo 1. marca
Ministerstvo dopravy a výstavby SR.
Tisícom obyvateľov tak znova
otvorilo možnosť objaviť atraktívnou
formou výhody dochádzania do práce
na dvoch kolesách, hromadnou
dopravou alebo pešo. Registrácia
samospráv do kampane je možná od
začiatku
marca
na
stránke
www.dopracenabicykli.eu,
zamestnanci so svojimi tímami sa
budú môcť do súťaže zaregistrovať
hneď potom, ako sa do kampane
prihlási samospráva, v ktorej majú
trvalé bydlisko, alebo do ktorej
dochádzajú
do
zamestnania.
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V HOLANDSKU OSLAVOVALI NÁRODNÝ
DEŇ BICYKLOV

8:00 - 8:30
8:30 - 9:00
9:00 - 10:30

10:30 - 11:00

21. marca pripadol v Holandsku deň, kedy
11:00 - 12:30
Holanďania
oslavujú tzv. aplauz deň za
využívanie bicykla. Každého cyklistu, ktorý išiel
v daný deň na bicykli odmenili veľkým potleskom
12:30 - 14:00
a aplauzom.
14:00 - 16:00

Skvelé nie!:-)

Ale samozrejme, tí cyklisti chodia radi na bicykli
každý deň aj bez aplauzu...
Zdroj:fietserbond.nl
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Třinec cyklistický
Text a foto: Marián Gogola

Malé moravsko-slezské mesto
Trinec (36 tis. obyvateľov)
známe svojimi železiarňami by
mohol ísť príkladom aj pre iné
naše mestečká. Podarilo sa mu
totiž to, čo nemajú ani niektoré
naše mestá. Zriadili napríklad
cyklopruhy na ceste pre
motorové
vozidlá,
majú
cykloobojsmerné ulice a navyše
majú aj cyklovežu. Cyklisti si
môžu dofúkať kolesá s verejnou
cyklopumpou.
Podstata ich úspechu tkvie
v tom , že majú podporu
energickej pani starostky, ktorá
skutočne dáva veci do pohybu.
A tak by to malo byť!
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Deň stretni učiteľa v Utrechte.
Profesori z Univerzitys v Utechte nasadlina bicykle a vydali sa
do základných škôl,aby deťom porozprávali o ich práci.
Amožno sa raz stanú tieto deti aj ich študentami

.

Alternatívne využitie
cyklocestičky v Nijmegene
O nijmegene sme mohli počuť na
poslednej cyklokonferencii.
Zuajímavosťou je fakt, že ju aj
využívajú maléelektromobily, ktoré
po nich dopravujú smetné koše.

Zdroj: Jos Sluijsmans
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V mesto Macon testovali dočasné
cyklotrasy

V Kodani si cyklisti môžu pred križovatkami
aj oddýchnuť

V niektorých amerických mestách majú ešte
horšie podmienky pre cyklistov ako u nás. Preto
sa ich podporovatelia rozhodli realizovať
dočasné dopravné značenie, kde budú testovať,
koľko cyklistov by využívalo práve takúto
cykloinfraštruktúru.

Takéto cyklonožníky môžu cyklisti využívať na
križovatkách v Kodani.Niečo podobné majú aj
v Žiline.
@copenhagenize

Po vybudovaní asi 8 km dočasných cyklotrás sa
zvýšilo ich využívanie cyklistami o 800%.
Trial trval dva týždne a stál približne 150 tisíc USD.
https://usa.streetsblog.org/2017/06/28/macongeorgia-striped-a-good-network-of-temporary-bikelanes-and-cycling-soared/
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KAMPAŇ NA
CYKLISTOV

VIAC

PRIESTORU

PRE

ČO SA STANE AK CYKLISTA ZAPARKUJE NA
MIESTE PRE AUTÁ?
TOTO SA NETOLERUJE ...

Aj v Glasgowe realizujú kampaň na zvýšenie
povedomia o bezpečnostnom odstupe pre cyklistov.

TOTO SA TOLERUJE...
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Foto mesiaca

-

Nemôžeme si pomôcť,ale za bratislasvké nábrežie palec dole 
(Cyklokoalícia)

+

Ako presadiť viac cyklotrás. Vyzbrojený cyklista!:-)
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Aj mesto Zaragoza chce revidovať svoj plán mobility.
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